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INTRODUÇÃO 

•SAG Café -  40 anos - transformações estruturais 

•Rede de varejistas exigem um alimento seguro  

•Café brasileiro ocupando espaço – imagem 

•Somos maior produtor e exportador – segundo 
maior consumidor e maior fornecedor de cafés 
certificados 



INTRODUÇÃO 



•BRASIL - Liderança - cafés certificados- inserir 
um maior número de cafeicultores  

• Políticas privadas e publicas de incentivo à 
adequação às BPA’s.  

•Adequação aos códigos de conduta = programas 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER) 

INTRODUÇÃO 



•Certificação em grupo = inserção de mais 
cafeicultores pois barateia os custos 

•É necessário conhecer o desempenho das 
propriedades antes de buscar a adequação aos 
códigos de conduta (4C, Raiforest, Utz...) 

•Categorizar grupos de propriedades de acordo 
com seu desempenho (BPA’s)  

• Realizar ATER de acordo com o desempenho 

INTRODUÇÃO 



INTRODUÇÃO 

•Justificativa : necessidade de  ações distintas de 
ATER voltadas para diferentes grupos dentro da 
associação 

•Objetivo:  

Avaliar a metodologia de separação por cluster 
levando em consideração o desempenho de 
grupos de propriedades rurais em relação às 
BPAs no cultivo de café. 
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PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

OBJETO DE ESTUDO 

• Grupo de cafeicultores em dois municípios 
distintos:  

• 42 cafeicultores do município de Franca - SP 

• 67 cafeicultores do município de Jeriquara - SP 



PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

QUESTIONÁRIO 

•Estruturado tipo Survey elaborado por grupo de 
Agrônomos e técnicos da COCAPEC - Cooperativa 
de Cafeicultores e Agropecuaristas - Franca 

•Elaborado com base nas principais normas, 
códigos de conduta de programas de certificação e 
leis vigentes no país 

•Aplicação do questionário realizada no ano 
de 2008 



PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

COLETA DE DADOS 
•Aplicação de questionário contendo 193 
questões.  
•A aplicação dos questionários foi realizada pelos 
técnicos da COCAPEC com apoio do SEBRAE SP 



PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

MÉTODO DE ANÁLISE 

•Análise multivariada - se referem aos métodos 
estatísticos que analisam simultaneamente as 
múltiplas medições em cada indivíduo ou objeto 
em estudo. 

Social 

Ambiental Econômica 
BPAs 



PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

MÉTODO DE ANÁLISE 

•Software estatístico SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences).  

•O SPSS tem sido utilizado como ferramenta para o 
procedimento de análises estatísticas 
multivariadas em pesquisas em ciências sociais 



PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

MÉTODO DE ANÁLISE 

•#35 questões - a caracterização do cafeicultor e 
da sua propriedade 

 
 

•#158 questões - levantamento das BPA’s  

 

 

•As variáveis onde “não se aplica” em mais 
de 50% das propriedades, foram excluídas 



PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

•A segunda parte do questionário (158 variáveis) 
foi usada para análise multivariada   

•Cluster e descriminante (Franca) e qui-quadrado 
de person (Jeriquara) 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 







CONCLUSÕES 



CONCLUSÕES 

Observou-se a existência de diferenças significativas 
entre os grupos de propriedades, formados a partir 
da análise de cluster.  

•Foi possível a separação do conjunto de 
propriedades em dois grupos em ambos os 
municípios  



CONCLUSÕES 

Os métodos descriminante (Franca) e qui-quadrado 
de person (Jeriquara) foram  capazes de selecionar 
as variáveis que discriminaram um grupo do outro, 
apresentando as principais diferenças entre eles. 



CONCLUSÕES 

A metodologia proposta mostrou-se capaz de 
categorizar grupos de propriedades cafeeiras de 
acordo com o desempenho com relação às Boas 
Práticas Agrícolas.  

A metodologia poderá ser importante ferramenta 
para elaboração de políticas públicas de 
assistência técnica e extensão rural mais eficientes 
com enfoque nas BPA´s.  
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